
 

     

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας για ανάθεση 

απολυμάνσεων των αστυνομικών υπηρεσιών σε αστυνομικούς» 

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας με ανακοίνωσή της καταγγέλλει πως 

αστυνομικοί χωρίς συγκεκριμένη εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις, κατόπιν διαταγής της 

ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδος, οφείλουν να ενεργούν οι ίδιοι απολυμάνσεις στις Αστυνομικές 

υπηρεσίες. 

Ειδικότερα, «Συγκεκριμένα και εν πλήρη αντιθέσει με την εικόνα της εκσυγχρονισμένης 

Αστυνομίας του 21ου αιώνος εκδίδεται η υπ.αρίθ. 7953/21/99615 από 14/01/2021, διαταγή 

ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδος σχετικά με τη ‘’χορήγηση απολυμαντικών συσκευών’’ (40 λίτρα 

απολυμαντικό υγρό μετά αριθμού συσκευών απολύμανσης χώρου) προς κάλυψη των 

αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία εκδίδεται η υπ.αρίθ. 7954/21/111335 

από 15/01/2021 διαταγή της Δ.Α. Βοιωτίας, σύμφωνα με την οποία οι υφιστάμενες προς αυτή 

υπηρεσίες οφείλουν να χρεώσουν τις ανωτέρω συσκευές απολύμανσης χώρου μετά 

απολυμαντικού υγρού, προσωπίδας (μάσκας… αγνώστων λοιπών στοιχείων) και ολόσωμης 

φόρμας  σε ‘’συγκεκριμένο αστυνομικό/πολιτικό προσωπικό, τονίζοντας σε αυτό την 

υποχρέωση σχολαστικής τηρήσεως των συστάσεων του κατασκευαστή και την ανάγκη 

λήψεως των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά τη διενέργεια των απολυμάνσεων οι οποίες 

θα διενεργούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ‘’…!! 

Με απλά λόγια, Αστυνομικοί χωρίς συγκεκριμένη εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις, 

διατάσσονται να ενεργούν οι ίδιοι απολυμάνσεις στις Αστυνομικές υπηρεσίες κατά παράβαση 

της Δ1γ/Γ.Π/ οικ 19954 από 20.3.2020, ‘’Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και 

επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2’’ της Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, η οποία ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι : 

- ‘’Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη 

ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες 

Δημόσιας Υγείας).’’ 
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- ‘’Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι 

εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα 

εκπαιδευμένης), να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και να τηρεί 

σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την 

εργασία.’’ 

- ‘’Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανάμειξης καθαριστικών και 

απολυμαντικών, εκτός αν οι ετικέτες υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός τους ενδείκνυται (π.χ. Ο 

συνδυασμός χλωρίνης με καθαριστικά αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό 

ή ακόμη και τον θάνατο).» 

Μάλιστα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας αναφέρει στην ανακοίνωσή της άρθρο 

του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τίτλο ‘’Για την Αστυνομία του 21ου αιώνα’’, όπου 

«γίνεται μνεία στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη λάβει χώρα, ώστε η Ελληνική 

Αστυνομία να εκσυγχρονιστεί σε όλους τους τομείς  με σκοπό να προσαρμοστεί στις συνθήκες 

και ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της συγχρόνου εποχής, του 21ου αιώνα… 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρεται : -‘’το δικό μας στοίχημα, είναι μεταρρυθμίσεις ουσίας’’, -

‘’ολοκληρώθηκε η μελέτη και αλλάζει όλη η δομή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και 

αναδιαρθρώνονται οι Γενικές Διευθύνσεις..’’, -’’..απελευθερώνονται δυνάμεις για αστυνομικό 

έργο..’’, -‘’η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αναμορφώνεται για να αποκτήσουν πρόσωπο 

και υπόσταση, μέλλον και κίνητρα οι εργαζόμενοι αστυνομικοί..’’, -‘’χωρίς παιδεία και συνεχή 

εκπαίδευση δεν υπάρχει Αστυνομία. Η παιδεία αλλάζει όλη, κυριολεκτικά όλη και εκ 

βάθρων..’’, -‘’η μετεκπαίδευση και η διά βίου μάθηση οργανώνονται σε συστήματα ανθεκτικά, 

αυτοεξελισσόμενα, που δεν θα επιτρέψουν πια στην Αστυνομία να μείνει πίσω ούτε σε 

γνώσεις, ούτε σε δεξιότητες..’’, -‘προχωρούμε την Αστυνομία στον 21ο αιώνα, ώστε να γίνεται 

καθημερινά η Αστυνομία που μας αξίζει και χρειαζόμαστε..’’» 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Για ποιο λόγο η Δ.Α Βοιωτίας με την υπ.αρίθ. 7954/21/111335 από 15/01/2021 

διαταγή της ορίζει πως οι υφιστάμενες προς αυτή υπηρεσίες οφείλουν να χρεώσουν 

συσκευές απολύμανσης χώρου μετά απολυμαντικού υγρού, προσωπίδας 

(μάσκας… αγνώστων λοιπών στοιχείων) και ολόσωμης φόρμας  σε «συγκεκριμένο 

αστυνομικό/πολιτικό προσωπικό, τονίζοντας σε αυτό την υποχρέωση σχολαστικής 



τηρήσεως των συστάσεων του κατασκευαστή και την ανάγκη λήψεως των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας  κατά τη διενέργεια των απολυμάνσεων» τη στιγμή 

που Δ1γ/Γ.Π/ οικ 19954 από 20.3.2020 ορίζει σαφώς ότι «Η εφαρμογή και ο 

σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού 

επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα»; 

2. Ποιος έδωσε την εντολή στην Δ.Α. Βοιωτίας να προβεί σε αυτή τη διαταγή; 

3. Μέχρι σήμερα ποιος είχε την ευθύνη διενέργειας των απολυμάνσεων στις 

Αστυνομικές Υπηρεσίες της Βοιωτίας και για ποιο λόγο ξαφνικά αυτή δύναται να 

ανατεθεί και σε αστυνομικό, κατά παράβαση των οριζόμενων στη Δ1γ/Γ.Π/ οικ 

19954 από 20.3.2020 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

4. Η ανάθεση εκτέλεσης απολυμάνσεων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας του 21ου αιώνος, των δεξιοτήτων και γνώσεων του 

σύγχρονου Αστυνομικού προσωπικού ώστε να αποκτήσουν πρόσωπο και 

υπόσταση, μέλλον και κίνητρα οι εργαζόμενοι αστυνομικοί, όπως διατρανώνει το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;  

5. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και τις συνέπειες της διαταγής σε υφιστάμενο, δίχως 

καμία εκπαίδευση για το συγκεκριμένο έργο, Αστυνομικό να εκτελέσει απολύμανση 

αστυνομικής υπηρεσίας κατά παράβαση των οριζόμενων στη Δ1γ/Γ.Π/ οικ 19954 

από 20.3.2020 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




